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2 Opname en uitzending 
De AVROTROS 
zendt dit 
concert recht-

streeks uit op NPO Radio 4. 
Presentatie voor Radio 4 
vanuit de zaal door Mark 
Brouwers. 

➜ WWW.RADIO4.NL

Zondag 11.00 uur live op 
nporadio4.nl/live: een 
videoregistratie van
Het Zondagochtend 
Concert, met de werken 
van Maier en Beethoven.

Nieuw seizoensoverzicht 
Vandaag is de nieuwe seizoensbrochure van het 
AVROTROS Vrijdagconcert 2018-2019 uitgekomen. 
De voorinschrijving van het nieuwe concertseizoen is 
inmiddels gestart. In de foyer vindt u in de pauze en na 
afl oop een informatiestand waar u met eventuele 
vragen terecht kunt. 

Educatieproject Pronkstukken
De bovenbouwleerlingen van het Gerrit Rietveld 
College uit Utrecht brengen hun eigen compositie ten 
gehore in TivoliVredenburg. Gedurende drie project-
dagen hebben zij dit muziekstuk zelf gecomponeerd en 
aan de uitvoering gewerkt, met de componisten 
Beethoven, Maier en Richard Strauss als inspiratie. Het 
resultaat is vandaag om 19.00 uur live gepresenteerd 
in Cloud Nine. De presentatie is gratis toegankelijk. 
Ter afsluiting van het project wonen de leerlingen dit 

Vrijdagconcert bij. 
Educatie project Pronk-
stukken komt voort uit een 
samenwerking tussen 
TivoliVredenburg en 
middelbare scholen in stad 
en regio Utrecht.

HET RPHO IN 1921

 

Strauss' Ein Heldenleben 
kunt u op uw smartphone 
volgen: lees mee terwijl de 
muziek klinkt! Download 
Wolfgang gratis in de App 
Store of Play Store.

➜ WWW.WOLFGANGAPP.NL

100-jarige jubileum Rotterdams Philharmonisch Orkest
100 jaar orkest, 100 jaar historie. Grasduin door de opmerkelijkste momenten 
in honderd jaar orkestgeschiedenis: van onze oprichting tot de meest recente 
gebeurtenissen! ➜ WWW.ROTTERDAMSPHILHARMONISCH.NL/NL/100

www.wolfgangapp.nl
www.rotterdamsphilharmonisch.nl/nl/100
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“Op het conservatorium in Rotterdam zoog ik alle invloeden op, als 
een spons. De wereldmuziekafdeling was beroemd. Ik leerde 
Indonesische gamelan kennen, tango, en volgde vanaf mijn tweede 
jaar compositielessen bij Klaas de Vries. Ik heb alles aan Rotterdam 
te danken en woon er nog steeds. De stad is sinds 1994 alleen 
maar leuker geworden.”

Verknocht is hij aan de Maasstad, muzikale duizendpoot Florian 
Magnus Maier. En omdat het Rotterdams Philharmonisch in 2018 
honderd jaar bestaat, besloot hij voor de gelegenheid een spranke-
lende ouverture Rotterdam voor dit gezelschap te schrijven. Een 
jubelwerk vol olijke knipogen. Op de meest uiteenlopende wijzen 
klinkt er de culturele rijkdom van de stad in door, in de vorm van 
contrastrijke muzikale echo’s. Bijvoorbeeld de extatische voetbal-
liederen van Sparta, Excelsior en Feyenoord (Florian: “Ik heb ze 
over elkaar heen gelegd in de hoop dat er iets totaal bizars uit-
kwam, maar tot mijn verbazing leek het alsof het drie verschillende 
stemmen zijn van hetzelfde – grappig als je bedenkt dat er zoveel 
onderlinge afkeer is tussen de supporters”). Ook Arabisch aan-
doende glissandi, verwijzend naar migratie en assimilatie in Rotter-
dam. Ten slotte is er ook zogenoemde ‘gabber’: hardcore-muziek 
van maatschappijvreemde kale-kop-met-trainingspak-fi guren, die 
vooral in de jaren negentig populair was. Het verwerken van deze 
stijl kostte Magnus Maier niet veel moeite, want zijn roots liggen 
van oudsher in heavy metal: tot op de huidige dag is Florian gitarist 
en zanger in zulke bands.

Jubel en Heldenleben

In Maiers muziek klinkt op de meest uiteenlopende 
wijzen de culturele rijkdom van Rotterdam door.

FLORIAN MAGNUS MAIER 



4 Het was toch pure poëzie?
Na deze tien minuten van decibellen en uitbundigheid valt het de 
concertbezoeker wellicht niet mee om de bakens te verzetten. 
Ludwig van Beethoven eist namelijk bij de inzet van zijn Viool-
concert zo’n oorverdovende stilte dat je een speld kunt horen 
vallen. De zachte paukenslagen waarmee de muziek opent mogen 
niet wegvallen in rumoer en gefl uister. Het is bijna een statement 
van de componist, deze superzachte nootjes: het publiek dient 
respect te tonen. Als pianist nam Beethoven geen blad voor de 
mond als het ging om luidruchtige toehoorders: “Für solche 
Schweine spiele ich nicht.”
Het Vioolconcert viel een tamelijk onwelwillende receptie ten deel. 
Publiek noch critici hadden veel goeds te melden over de première 
op 23 december 1806. Men stoorde zich vooral aan “eindeloze 
herhalingen, structuurloosheid en een al te bonte orkestratie”, 
zoals een krant schreef. Dat Beethoven onder enorme tijdsdruk had 
moeten werken, daaraan had men geen boodschap. Componeren, 
in partituur brengen, partijen controleren, repetities beleggen – 
voor dat alles was maar een paar weken tijd geweest. Van repeteren 
schijnt weinig te zijn gekomen en de solist speelde bij de première 
goeddeels van blad. Naar hedendaagse maatstaven moet de 
uitvoering erbarmelijk zijn geweest.
Dat van die ‘eindeloze herhalingen’ is daarmee nog niet verklaard. 
Werd daarmee gedoeld op het paukenmotiefje, dat elders in het 
openingsdeel zo vaak opduikt in zowat alle denkbare instrumenten-
combinaties? Maar dan zou een populair werk als de Vijfde symfonie 
ook zijn bekritiseerd, want die was gebaseerd op een soortgelijk 
procedé. Waren de vele herhalingen in de fi nale misschien de steen 
des aanstoots? Een kort motief ontleend aan het hoofdthema keert 
daarin inderdaad onophoudelijk terug, wat in een rondovorm 
wellicht tot eentonigheid leidt. 
Hoe het ook zij, Beethoven slaagde er met zijn Vioolconcert niet in 
om bij het sterk verdeelde Weense publiek (de componist had 
ongeveer evenveel voor- als tegenstanders) goodwill te kweken. 
Het concert kwam te boek te staan als onspeelbaar moeilijk voor 
violisten, uiterst vermoeiend voor luisteraars (ook al vanwege de 
hoge ligging van de solopartij) en onnavolgbaar grillig (‘structuur-
loos’) zelfs voor kenners. Beethovens uitgever liet maar een paar 
honderd exemplaren van de persen rollen, want hij verwachtte een 
matige afzet. Een vooruitziende blik, want uitvoeringen van het 

LUDWIG VAN BEETHOVEN



5Vioolconcert tijdens Beethovens leven bleken op één hand te 
tellen, men keek nauwelijks naar het werk om. Pas diep in de 
negentiende eeuw werd het concert uit de lethargische slaap 
gewekt door Joseph Joachim, die er verborgen schoonheden in 
ontdekte. Sindsdien staat het werk elke dag wel ergens op het 
concertprogramma.

Wie is de held?
Richard Strauss voltooide zijn symfonisch gedicht Ein Heldenleben 
in 1898. Hij was toen nog maar een vroege dertiger, maar beleefde 
het hoogtepunt van zijn roem. Kort tevoren was hij in het Amster-
damse Concertgebouw als een held onthaald. “Zóó zelden komt 
het voor in dezen tijd, dat men zijn muzikale verrukkingen niet bij 
de dooden behoeft te zoeken, dat het een vreugde was, die lang in 
ons natrilt, Richard Strauss in ons midden te zien, zijn werken te 
hooren en ze hem te zien dirigeren. Hoe overtuigend, hoe magisch 
waren (voor enkelen slechts, naar het schijnt) de somtijds getour-
menteerde bewegingen en hoekige standen van dezen daemo-
nisch gegrepenen, maar met onbreekbare zelfbeheersching 
begaafden jongen man”, schreef Alphons Diepenbrock. Jongeman 
Strauss was onder de indruk van zowel het orkest als ook van 
Willem Mengelberg. Reden waarom hij later zijn Heldenleben aan 
de Amsterdammers opdroeg.

‘Demonisch gegrepen’ – in Amsterdam zag men in Strauss de 
muzikale reus van zijn tijd, een titaan. Men bewonderde vooral dat 
hij er in zijn symfonisch werk niet voor terugschrok om grote 
levensthema’s als heldendom, noodlot en nihilisme een plaats te 
geven, en zelfs de verpletterende fi losofi e van Nietzsche muzikaal 
durfde te verklanken. Misschien was dat laatste een tikje overdone 
– Diepenbrock vroeg zich af of Strauss Nietzsche eigenlijk wel 
begreep – maar de robuuste, overdonderende klankentaal van 
Strauss kwam op de gemoedelijk-brave Nederlander van die dagen 
als magisch over.

Richard Strauss voltooide zijn symfonisch gedicht 
Ein Heldenleben in 1898. Hij was toen nog maar een 
vroege dertiger, maar beleefde het hoogtepunt van 
zijn roem.
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Ein Heldenleben sloot naadloos aan bij Strauss’ eerdere successen. 
In drie kwartier muziek leverde hij een zesdelig portret af van – ja 
van wie eigenlijk? Van een fi ctieve held? Van een Übermensch à la 
Nietzsche? Van zichzelf misschien? 

Boze tongen beweerden inderdaad het laatste. Strauss zou in zijn 
overmoed zichzelf als held naar voren hebben geschoven, als 
toonbeeld van onverzettelijkheid en Germaanse superioriteit. De 
trouwe Gefährtin (partner) van de held in deel 3 zou zijn eigen 
echtgenote Pauline zijn. En voor de Widersacher (tegenstanders) in 
deel 2 zouden kringen rond de Weense criticus Eduard Hanslick in 
aanmerking komen. Zulke autobiografi sche interpretaties doen nu 
nog steeds de ronde, al zijn ze nooit onderbouwd. Strauss zelf 
hulde zich in stilzwijgen, conform het devies dat een groot kunste-
naar zwijgt als het om eigen werk gaat. Hij benadrukte alleen dat 
het om ‘een abstract heldendom’ ging, net als in Beethovens Derde 
symfonie. Zelfs de subtitels van de zes delen wenste hij geëlimi-
neerd te zien, omdat die maar tot misverstanden aanleiding gaven. 
Ze bleven niettemin gehandhaafd, als hulpmiddel voor een inschat-
ting van programmatische achtergronden. Respectievelijk:

De zes delen
Eerste deel: Der Held. Het hoofdthema van de held omspant drie 
octaven en wordt gekleurd door een curieus unisono van hoorns 
en celli. Een dramatische pauze markeert het moment waarop de 
held zijn avonturen tegemoet gaat. 
Tweede deel: Des Helden Widersacher (Tegenstanders van de 
held). Die roeren zich vooral in de houtblazers. Strauss lijkt ze te 
willen ridiculiseren door middel van chromatiek en ijle timbres, 
alsof de heren critici nauwelijks uit hun woorden kunnen komen en 
slechts wat ongedefi nieerd gebrabbel voortbrengen. Eduard 
Hanslick lijkt vertegenwoordigd door een Wagneriaans leitmotif 
van vier noten in – nota bene – de tuba. De held lijkt zich weinig 
aan te trekken van al het gestamel. 
Deel 3: Des Helden Gefährtin (Partner van de held). Liefl ijk 
natuurlijk – hoe kan het anders. Gracieus en vrouwelijk ontspringt 
een hoofdthema aan de viool, dat na verloop van tijd de dialoog 
aangaat met het ‘heldenthema’ in de blazers en lage strijkers. 
Harten lijken elkaar te vinden, begrip over en weer, het eeuwig-
vrouwelijke voegt zich naar de idealen van de held. Die komen 

RICHARD STRAUSS 



7steeds krachtiger op de voorgrond, in weerwil van opduikende 
tegenstemmen.
Deze drie openingsdelen vormen een soort expositie. Hierna wordt 
de muziek dramatisch. De held maakt zich klaar om de strijd aan te 
binden tegen wie hem durft te dwarsbomen. 
Deel 4: Des Helden Walstatt (Veldslag van de held). Veel slag-
werk, dreiging van een confrontatie, militaristische klanken. Het 
confl ict tussen de held en zijn tegenstanders loopt uit de hand, al 
bewaart Strauss ironisch afstand door de vertegenwoordigende 
motieven en thema’s koddig met elkaar te verbinden. De smach-
tende vioolmelodie van de geliefde doet zich ook gelden: na zijn 
overwinning wordt manlief thuis verlangd. 
Deel 5: Des Helden Friedenswerke (Inzet van de held voor vrede). 
Hier wordt de muziek gevaarlijk autobiografi sch. Kennelijk om de 
overwinning kracht bij te zetten neemt Strauss zijn toevlucht tot 
het gebruik van thema’s uit vroeger werk, zoals Don Juan, Till 
Eulenspiegels lustige Streiche, Also sprach Zarathustra en Don 
Quixote. Dat was natuurlijk koren op de molen van ‘uitleggers’ die 
Strauss betichtten van hoogmoed en narcisme. 
In deel 6 ten slotte: Des Helden Weltfl ucht und Vollendung 
(Ontvluchting en voltooiing van de held) is de teerling geworpen. 
Refl ectie voert de boventoon. Wat heeft de held bereikt en hoe 
moet het nu verder? Hij wenst aardse sferen te verruilen voor het 
transcendente, voor spirituele overgave. Na wat aarzeling en 
treurige overpeinzing wordt de muziek gaandeweg liefl ijk, lande-
lijk en pastoraal. Tijdens dat intermezzo hervindt de held zichzelf. 
Nieuwe uitdagingen worden gevonden, een nieuwe levensmissie 
dient zich aan. De ‘voltooiing’ van de idealen komt tot uiting in 
uitbundige jubel en fanfare, met koperblazers die zich ongege-
neerd op de voorgrond dringen. De muziek eindigt met krachtige 
Zarathustra-achtige exclamaties, die dit Heldenleben van een 
symbolisch uitroepteken voorzien.

Jos van der Zanden



8 Sir Mark Elder, dirigent 
Sir Mark Elder is muzikaal leider van het 
Hallé Orchestra sinds september 2000. 
Eerder was hij artistiek leider van de 
English National Opera (1979-1993), 
eerste gastdirigent van het City of 
Birmingham Symphony Orchestra (1992-
1995), en muzikaal leider van het Roches-
ter Philharmonic Orchestra in de VS 
(1989-1994). Daarnaast was hij eerste 
gastdirigent van het BBC Symphony 
Orchestra en de London Mozart Players. 
Mark Elder werkte wereldwijd met vele 
orkesten, zoals de Berliner Philharmoni-
ker, het Orchestre de Paris, het Chicago 
Symphony Orchestra, het Boston Symp-
hony Orchestra en het Koninklijk Concert-
gebouworkest. In Engeland werkt hij 
regelmatig met het London Philharmonic 
Orchestra, het Orchestra of the Age of 
Enlightenment en het London Symphony 
Orchestra. Mark Elder trad vele malen op 
tijdens de Proms in Londen, waaronder in 
2003 tijdens de Last Night of the Proms 
met het Hallé Orchestra. Hij dirigeert 
regelmatig bij operahuizen als het Royal 
Opera House Covent Garden, de Metro-
politan Opera New York, de Opéra 

National de Paris, de Lyric Opera of 
Chicago, de Glyndebourne Festival 
Opera, de Bayerische Staatsoper, en 
verder in Bayreuth, Amsterdam, Genève, 
Berlijn en Sydney. Met de English Natio-
nal Opera maakte Mark Elder tournees 
naar de Verenigde Staten en Rusland. 
Mark Elder maakte vele plaatopnamen 
met orkesten als het Hallé Orchestra, het 
London Philharmonic, het City of Birming-
ham Symphony Orchestra, het BBC 
Symphony Orchestra, het Orchestra of 
the Age of Enlightenment, het Orchestra 
of the Royal Opera House, het Rochester 
Philharmonic Orchestra, alsook met de 
English National Opera, en in repertoire 
variërend van Verdi, Strauss en Wagner 
tot hedendaagse muziek. Sir Mark Elder 
werd geridderd in 2008, ontving in 1991 
een Olivier Award voor zijn werk bij de 
English National Opera, en werd in mei 
2006 uitgeroepen tot Conductor of the 
Year door de the Royal Philharmonic 
Society. In 2013 was Sir Mark Elder te 
gast in het Vrijdagconcert als dirigent van 
het Radio Filharmonisch Orkest in een 
programma met Debussy, Stravinsky en 
Rimski-Korsakov. 
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9Isabelle Faust, viool
Na voltooiing van haar studie bij Chris-
toph Poppen en Dénes Zsigmondy kreeg 
Isabelle Faust al op jonge leeftijd interna-
tionale erkenning door het winnen van 
het Leopold Mozart Concours in Augs-
burg in 1987. Vervolgens won ze in 1993 
de eerste prijs op het Paganini Concours 
in Genua en ontving ze in 1997 de be-
geerde Gramophone Young Artist of the 
Year Award. Sindsdien heeft ze opgetre-
den met de meeste grote internationale 
orkesten en beroemde dirigenten. 
Isabelle Faust is vertrouwd met reper-
toire uit alle stijlperiodes. Ze voelt zich in 
Beethovens Vioolconcert met Concerto 
Köln onder David Stern net zo thuis als in 
eigentijdse werken van Morton Feldman, 
György Ligeti en Giacinto Scelsi. De reeks 
premières, die begon met het Vioolcon-
cert van Werner Egk, de Fantasie van 
Messiaen en aan haar opgedragen 
composities van Jörg Widmann, werd in 
seizoen 2009/10 met de concerten van 
Michael Jarrell en Thomas Larcher – on-
der meer in de ZaterdagMatinee – voort-
gezet. Met evenveel enthousiasme wijdt 
Isabelle Faust zich aan kamermuziek 
tijdens recital-tournees en op inter-
nationale kamermuziek festivals. Ze 
werkt regelmatig samen met partners als 
Alexander Melnikov, Christian Tetzlaff , 
Tabea Zimmermann, Steven Isserlis, 
Teunis van der Zwart, Jean-Guihen 
Queyras, Boris Pergamenschikow, 
Clemens Hagen en Alexander Lonquich. 
Isabelle Faust soleerde onder meer bij de 
Münchner Philharmoniker, de Hamburger 
Philharmoniker onder leiding van Yehudi 
Menuhin, het City of Birmingham 

Symphony Orchestra, het London Philhar-
monic Orchestra, de Camerata Academica 
Salzburg en vele Duitse radio-orkesten. 
Ze maakte uitgebreide tournees door 
Europa, Israël, Japan en de Verenigde 
Staten. Isabelle Faust bespeelt ‘De 
schone slaapster’ Stradivarius uit 1704, 
die haar in bruikleen is gegeven door de 
L-Bank Baden-Württemberg.

Rotterdams Philharmonisch 
Orkest
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest 
viert dit jaar zijn honderdjarig bestaan. 
Het orkest onderscheidt zich door de 
intense energie van zijn concerten, zijn 
veelgeprezen opnamen en zijn innova-
tieve publieksbenadering, waarmee het 
zich een heel eigen plaats heeft verwor-
ven tussen Europa’s meest vooraanstaan-
de symfonieorkesten.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest, 
opgericht in 1918, ontwikkelt zich vanaf 
1930 onder Eduard Flipse tot een van de 
meest prominente Nederlandse orkes-
ten. Met Jean Fournet, Edo de Waart en 
James Conlon bouwt het orkest in de 
jaren zeventig en tachtig verder aan zijn 
internationale reputatie. De benoeming 
van Valery Gergiev luidt een nieuwe 
bloeiperiode in, die in 2008 wordt voort-
gezet met Yannick Nézet-Séguin. Hij zal 
chef zijn tot en met 2017–2018, om 
daarna als eredirigent aan het orkest 
verbonden te blijven. Chef-dirigent vanaf 
2018–2019 is Lahav Shani.
Thuisbasis van het Rotterdams Philhar-
monisch is Concertgebouw de Doelen. 
Maar het orkest is ook regelmatig op 
andere locaties te horen: van de Rotter-



10 damse podia tot de meest gerenommeer-
de zalen in binnen- en buitenland. Zo 
heeft het orkest sinds 2010 een residen-
tie in het Parijse Théâtre des Champs-
Élysées. Met alle concerten, educatieve 
voorstellingen en community projects 
trekt het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest ieder seizoen 150.000 à 200.000 
bezoekers, onder wie een aanzienlijk 
aantal jongeren.

Sinds de baanbrekende Mahler-registraties 
met Eduard Flipse in de jaren vijftig heeft 
het Rotterdams Philharmonisch Orkest 
talloze veelgeprezen opnamen gemaakt. 
In oktober 2013 was het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest te gast in het 
Vrijdagconcert, samen met dirigent Pablo 
Heras-Casado, in een programma met 
Mahler, Britten en Sjostakovitsj. 

➜ WWW.ROTTERDAMSPHILHARMONISCH.NL

DE STAD IS UITGELOPEN VOOR HET OPENLUCHTCONCERT IN 

DE DOELETUIN DOOR HET ROTTERDAMS PHIL HARMONISCH 

ORKEST ONDER LEIDING VAN EDUARD FLIPSE IN 1926

www.rotterdamsphilharmonisch.nl
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EERSTE VIOOL
Igor Gruppman
Quirine Scheff ers
Hed Yaron Mayersohn
Arno Bons
Mireille van der Wart
Shelly Greenberg
Cor van der Linden
Maria Dingjan
Noëmi Bodden
Petra Visser
Sophia Torrenga
Alexandra van Beveren
Titia Bouman
Melanie Broers
Paulien Holthuis
Ilka van der Plas

TWEEDE VIOOL
Cecilia Ziano
Frank de Groot
Laurens van Vliet
Jun Yi Dou
Bob Bruyn
Eefje Habraken
Sumire Hara
Babette van den Berg
Ewoud Mahler
Marina Meerson
Nicoline van Santen
Hester van der Vlugt
Eva Traa
Linde Verjans
Emily Wu

ALTVIOOL
Anne Huser
Galahad Samson
Kerstin Bonk
Lex Prummel
Janine Baller
Francis Saunders
Veronika Lénártová
Darija Kozlitina
Rosalinde Kluck
Marieke de Jong
Elisabeth Runge
Judith Wijzenbeek

CELLO
Joanna Pachucka
Daniel Petrovitsch
Mario Rio
Gé van Leeuwen
Eelco Beinema
Anne Meike Burgel
Maike Reisener
Marjolein Nieuwenkamp
Eduard Ninot Roig
Rosalie Seinstra

CONTRABAS
Ying Lai Green
Peter Luit
Harke Wiersma
Robert Franenberg
Jonathan Focquaert
Arjen Leendertz
Luis Cabrera Martin
Dobril Popdimitrov

FLUIT
Joséphine Olech
Désirée Woudenberg
Nathalie Theiller
Benedicte Zeitoun

HOBO
Remco de Vries
Hans Cartignij
Anja van der Maten
Ron Tijhuis

KLARINET
Julien Hervé
Jan Jansen
Romke-Jan Wijmenga
Mutsumi Watanabe

FAGOT
Pieter Nuytten
Marianne Prommel
Hans Wisse
Marlene Schwärzler

HOORN
Martin van de Merwe
David Fernandez Alonso
Jos Buurman
Wendy Leliveld
Richard Speetjens
Laurens Otto
Kirsten Jeurissen
Simão Caetano da Fonseca
Liz Hunfeld-Chell

TROMPET
Giuliano Sommerhalder
Ad van Zon
Simon Wierenga
Jos Verspagen
Samuele Del Monte

TROMBONE
Alexander Verbeek
Remko de Jager
Ben van Dijk
Edwin de Neijs

TUBA
Hendrik-Jan Renes

SLAGWERK
Ronald Ent
Christian Miglioranza
Rob van der Sterren
Niels Verbeek

PAUKEN
Randy Max

HARP
Charlotte Sprenkels
Jet Sprenkels



12

PROGRAMMERING

Astrid in ’t Veld
PRODUCTIE

Bert Begeman, Manon Tuynman
MARKETING & COMMUNICATIE

Marco van Es, Mary Fan 
Zandkamp
ADMINISTRATIE & FINANCIËN

Stichting Omroep Muziek

PRESENTATIE AVROTROS NPO 
RADIO 4
Mark Brouwers
EINDREDACTIE AVROTROS NPO 
RADIO 4
Tim Moen
ARTISTIEK LEIDER

Kees Vlaardingerbroek
DIRECTEUR STICHTING OMROEP 
MUZIEK

Roland Kieft

PROGRAMMATOELICHTING

Jos van der Zanden
REDACTIE PROGRAMMABOEK 
Clemens Romijn
VORMGEVING

Dorine Verharen 
EINDREDACTIE

Onno Schoonderwoerd
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n zaterdag 24 februari 14.15  uur

Concertgebouw, Amsterdam
WWW.ZATERDAGMATINEE.NL

Haitink dirigeert 
Ein deutsches Requiem

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Bernard Haitink dirigent
Michael Gläser koordirigent

Camilla Tilling sopraan
Hanno Müller-Brachmann bas-bariton

Brahms Ein deutsches Requiem

UITVERKOCHT

vrijdag 2 maart 2018
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Huib Ramaer 19.30 uur
SERIE MUZIKALE MEESTERWERKEN

Nationale muziek 
1900-1945
philharmonie zuidnederland
Dmitri Liss dirigent
Simone Lamsma viool

Kodály Variaties over 'De pauw is 
gevlogen'
Enescu Roemeense rapsodie nr. 1
Korngold Vioolconcert
Bernstein Suite uit Fancy free
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